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Медіа холдинг
нової епохи
України?
Поява журналу “Корреспондент” на полицях українських кіосків у березні 2002
року для багатьох пройшла непомітно. Українці, що вже звикли до великого
розмаїття повноколірних видань з гарною якістю друку та професійним
дизайном, можливо не відразу звернули увагу на нове видання. З іншого боку,
для тієї невеликої кількості активних користувачів інтернету (біля 800 тис. на
початку 2002 року) це стало цікавою подією. Більшість з них вже були знайомі з
брендом “Корреспондент” та з однойменною веб сторінкою новин, яка на той
час існувала на теренах українського Інтернету вже більше півтора року.
Невідомий для більшості читачів, журнал був названий його видавцями не
мало не багато журналом ”нової епохи України”.

В

идавець журналу, медіахолдинг KP
Publications, описує концепцію ви
дання як щотижневик, що розрахований
на широку читацьку аудиторію та подає
“новини для всіх”, а також стверджує, що
аналогів такого журналу в Україні не існує.
І дійсно, коли береш до рук свіжий номер
“Корреспонденту”, перше, що кидається

може і повинна бути вільна преса, я би
всього цього не робив. Розробляючи новий
продукт, я завжди виходжу з власних
потреб, як споживача” – каже Джед Санден.
Ідея створення першого проекту, Kyiv
Post, прийшла в 1995 році. Це повинна
була бути англомовна газета про Україну і
на реалізацію цієї ідеї було вісім тисяч

Засновник медіа6холдингу KP Publications – громадянин Сполучених
Штатів Джед Санден, який вперше відвідав Україну у 1993 році.
Він приїздив сюди в команді дослідницького проекту, і був одним
з перших іноземців, що побачили та повірили в можливість
розвитку бізнесу в нашій країні.
в очі, це те, що він містить інформацію
про найактуальніші та найцікавіші події в
Україні та світі, а також велику кількість
оригінальних та якісних фотографій.
Цікаві журналістські матеріали та якісний
друк викликають все більший інтерес
серед української молоді та людей
середнього віку. Не виключено, що не за
горами той час, коли “Корреспондент”
почне диктувати моду на ринку щотиж
невих видань новин в Україні.
Засновник медіахолдингу KP Publications
– громадянин Сполучених Штатів Джед
Санден, який вперше відвідав Україну у 1993
році. Він приїздив сюди в команді дослід
ницького проекту, і був одним з перших
іноземців, що побачили та повірили в
можливість розвитку бізнесу в нашій країні.
“Якби я не був впевненим, що в Україні

доларів. Крім самого Джеда тоді над
виданням працювало ще шість людей.
Незважаючи на малі ресурси за короткий
час було зроблено багато. На сьогод
нішній день медіахолдинг KP Publi
cations також включає в себе Kyiv Busi
ness Directory (діловий довідник Києва),
щотижневий журнал “Корреспондент”,
інформаційнорозважальний журнал
“Афиша”, а також інтернет проекти
Sputnik Development, Gomail.com.ua,
Ukrbiz.net, Korrespondent.net, та надзви
чайно популярний в останній час інтернет
портал Bigmir.net.
Редакція Потенціалу взяла інтерв’ю у
пана Сандена з метою дізнатися більше про
мотиви початку своєї справи в Україні та
секрети успіху американського бізнесмена.
Продовження на ст.21 >>
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he magazine’s publisher, the media
holding company KP Publications, de
scribes the magazine’s concept as a weekly
publication targeting a wide range of
readers and presenting “news for everyone.”
Also, the company claims that there are no
analogues to such a magazine in Ukraine.
Sure enough, when you open a fresh issue
of Korrespondent, the first thing that
catches your eye are stories on the most
urgent and pivotal issues in Ukraine, as well
as around the world, and many quality
pictures that complement those stories.
Catchy articles and interviews, as well as
quality printing draws increasing interest
among a growing number of young and
middleage Ukrainians. It would not be an
overestimation to say that the time is not
far, when Korrespondent will set the pace in
the market of weekly news magazines in
Ukraine.
KP Publication’s founder, Jed Sunden, is
an American, who first visited Ukraine in
1993. He came here as a member of a
research project team and was among
those first foreigners who saw opportunities
in Ukraine and believed in starting a
profitable business here.
The idea of the first project, Kyiv Post,
came to Sunden in 1995. It was designed
to be an English language newspaper about
Ukraine. To fulfill this idea, Sunden had
only $8,000 at that time and six other people
working for him. Despite modest resources,
a lot was done in a short period of time.
Today, KP Publications also publishes the
Kyiv Business Directory, the weekly maga
zine, Korrespondent, the entertainment
weekly, Afisha, and runs numerous Internet
projects, among which are Sputnik Deve
lopment, Gomail.com.ua, Ukrbiz.net, Kor
respondent.net, and finally, a very popular
recent Internet portal, bigmir.net
“If I was not sure that a free press in
Ukraine can and should exist, I would never
do all this! When developing a new product,
I always take into consideration my own
needs as a consumer,” Sunden says.
In order to find out more facts and rea
sons behind starting a business in Ukraine
and the secrets of success of an American
businessman, Potential interviewed
Mr. Sunden.
Potential: Where are you from in United
States?
Sunden: I am from Brooklyn, New York.
P.: What was the reason of your first
visit to Ukraine back in 1993?
S.: I came within the framework of the
U.S. nonprofit organization’s project to
conduct research on Jewish cemeteries.
P.: What is your background and what
did you do before coming to Ukraine and
starting a business of your own?
S.: Before coming to Ukraine I studied at
McAllister College in Minnesota, majoring
in Soviet history.
P.: You once said, “If I was not sure
that a free press can and should exist in
Ukraine, I would never do all this!” Was
this belief the only reason you decided
to start a business in Ukraine back in
1995 or were there some other good
reasons?

A Media Holding Company
of the New Ukrainian Era?
The March 2002 introduction of the Korrespondent magazine to the Ukrainian
public went unnoticed by many. Ukrainians, who may have already gotten accustomed
to the large variety of full color magazines with quality printing and professional
design, might not have paid enough attention at first to this new publication. On the
other hand, for those active users of the Internet (roughly 800,000 in early 2002) it
became an interesting event. Most of them were already familiar with the
Korrespondent brand and the web page of the same name that had existed on the
Ukrainian Internet for over 1.5 years at that point. Unknown to the general public, the
magazine was named no less than the “magazine of a new Ukrainian era.”

S.: I also didn’t see any English language
newspapers in Kyiv, like in Budapest, Warsaw
and Prague, and I thought this would be a
good place to start. The publishing
business was much undeveloped at that
time, [so] I decided to try.
P.: It is obvious that you started off
with very little, [such as] 6 people and
$8,000, which is not a whole lot of
investment. Do you think it is possible
now for a foreign company to start a
business in Ukraine with that little
investment?
S.: Things change very quickly in Ukraine.
I do believe you could start with the same,
but it would be more difficult now.
P.: What is the staff size of KP Publi6
cations currently and how many of those
people are native Ukrainians, compared
to 1995?
S.: Today we have a little over 200
employees in our company, only 11 of them
are nonresidents, the rest are skillful
nationals.
P.: How would you compare on ave6
rage the professionalism level of Ukrai6
nian company management today to the
way it was in 1995? Did it improve or got
worse?
S.: It has improved tremendously. In 1995
it was very difficult to find a good manager,
now they are readily available. So yes, it
has improved. The young generation comes
in with a good education and changed
mentality. Ukrainians are very bright people
and easy to work with.
P.: Around one million active Internet
users in Ukraine are familiar with your
projects like Korrespondent.net, Big6
mir.net, Sputnik Media Development. A
little bit over a year ago, your company
introduced [paper] magazines Korres6
pondent and Afisha that any Ukrainian
can buy in a kiosk. What has a larger
potential now in Ukraine, Internet media
or paper?
S.: I think that both markets have great
potential for growth and development.
Really, they are targeted at a different
audience. Not every person in Ukraine has
access to the Internet. And others prefer to
get news online.

KP Publications History:
1995

KP Publications is founded: initial
investment $8000, staff 6 em
ployees.
October 15, 1995 First issue of Kyiv Post.
February 15, 1996 First issue of Kyiv Business
Directory.
January 25, 1997 KP Publications staff reaches 50
people.
February 10, 1997 First issue of women magazine
“Yedinstvennaya” is published.
December 19, 1999 Launch of Sputnik Media.net,
branch Internetcompany.
February 10, 2000 Free
email
system
gomail.com.ua launched.
April 11, 2000
Jed Sunden, KP Publications
director declared as person non
grata in Ukraine.
April 14, 2000
Jed Sunden is allowed in the
country.
July 1, 2000
Sputnik Development com
pany is founded.
July 7, 2000
Launch of Ukrbiz.net – business
news web site.
July 20, 2000
Launch of Ukrjob – employment
and job openings website.
August 12, 2000
Launch of Korrespondent.net.
– everyday news website.
September 2000
SputnikMedia.net receives
$500,000 financing for further
expansion Launch of internet
portal bigmir.net
January 5, 2001
Publishing of “HMT”, commercial
publication for doctors.
March 1, 2001
Number of users of Korres
pondent.net reaches 150,000
a month, web site becomes the
most popular news site in Ukraine.
April 8, 2001
Entertainment weekly “Afisha” is
launched.
April 28, 2001
Magazine “Yedinstvennaya” is
sold to Swedish publishing house.
May 1, 2001
Number of visitors of bigmir.net
grows to 2 million per month. Web
site becomes the most popular in
Ukraine.
September 5, 2001 Banner network reaches 50
million demonstrations per month
and becomes the leading banner
network in Ukraine.
March 18, 2002
First issue of Korrespondent
magazine is published.

Continued on page 20>>
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Історія KP Publications:
1995

Засновано компанію KP Publi
cations: капітал 8000 доларів, штат
6 працівників.
15 жовтня 1995 Вийшов перший номер Kyiv Post.
15 лютого 1996 Випуск Kyiv Business Directory.
25 січня 1997
Штат KP Publications нараховує 50
працівників.
10 лютого 1997 Вихід жіночого журналу “Един
ственная”.
19 грудня 1999 Запущено проект Sputnik Me
dia.net, дочірня інтернетком
панія.
10 лютого 2000 gomail.com.ua, безкоштовна
електронна пошта.
11 квітня 2000
Джеда Сандена, директора KP
Publications оголошено персоною
nongrata в Україні.
14 квітня 2000
Джеда Сандена знову допущено в
країну.
1 липня 2000
Заснована компанія Sputnik
Development.
7 липня 2000
Розпочав роботу сайт бізнесновин
Ukrbiz.net.
20 липня 2000 Розпочав роботу сайт з праце
влаштування Ukrjob.
12 серпня 2000 Розпочав роботу сайт новин Kor
respondent.net.
Вересень 2000
SputnikMedia.net отримує фінан
сування в розмірі 500 000 доларів
для подальшого розширення.
Запущено проект bigmir.net.
5 січня 2001
Випуск “НМТ”, комерційного ви
дання для медиків.
1 березня 2001 Число користувачів Korrespon
dent.net зростає до 150 000 в
місяць, сайт стає найбільш попу
лярним сайтом новин в Україні.
8 квітня 2001
Випущено інформаційнорозва
жальний журнал “Афиша”.
29 квітня 2001
Журнал “Единственная” про
дано швейцарській видавничій
компанії.
1 травня 2001
Число відвідувачів сайту big
mir.net зростає до 2 млн. в місяць,
сайт стає найбільш популярним в
Україні.
5 вересня 2001 Банерна сітка досягає більше 50
мільйонів показів в місяць і стає
провідною банерною сіткою в
Україні.
18 березня 2002 Вийшов перший номер журналу
Корреспондент.

S.: I had many plans and many hopes,
not all of them have come to life yet….
P.: How would you describe the
business climate in the print and Inter6
net media industry in Ukraine today?
How severe is the competition and are
there still niches for other companies
to enter?
S.: There are definitely niches for other
companies to enter. It is still a developing
market for companies across the board
for all types of media in Ukraine. The
positive factor is that the advertising
market is also growing quite rapidly. The
past year, there was a 2530% growth in
I didn’t see any English language
newspapers in Kyiv, like
in Budapest, Warsaw and Prague,
and I thought this would be a good
place to start. The publishing
business was much undeveloped
at that time, [so] I decided to try
the market; this year growth is also
expected to be in the double digits. So
you have a combination of a developing
market and an expanding market, which
means that there are a lot of opportunities
out there.
P.: What are some obstacles to
business growth in Ukraine that you
would single out given your expe 6
rience?
S.: The Ukrainian legal system brings
obstacles at times. Sometimes the laws
change too often, that can cause problems
of slowing things down.

P.: What would be your advice for
other American or foreign companies
that want to enter the print and Internet
media market in Ukraine?
S.: Again, one should consider the fact
that it is a developing market. As you can
see from the Russian market, not that it is
fully developed yet, it moves quite quickly.
So there are a lot of new publications and
expansion happening within about a 1.5 year
time [frame]. Another key thing is that tho
se who moved first and entered the market
earlier, retained a successful advantage. It
is happening across the board in Eastern
Europe. For instance, the companies that
entered Poland first are still the dominant
players. In other words, the victory went to
the swift.
P.: Does that mean it is now harder to
enter this market?
S.: You know, even in Ukraine, it is now a
lot more expensive than it was 2 years ago.
On the other hand, it will be substantially
more expensive in 2 years to enter the
market, so time plays a role.
P.: You are 33 (or almost) now, an age
when they say a man is reaching his
highest potential. Considering the
experience and success you already
have had in the Ukrainian market, what
are your future plans for KP Publi6
cations?
S.: I think that our company has yet to
reach its highest potential. We have just
started. We plan to grow and expand with
more new publications for our readers.
By Andriy Shekhovtsov

>> Continued from page 19

P.: What is the circulation of Kyiv
Post, Korrespondent and
Afisha today and are
there plans to
increase the cir6
culation?
S.: The circulation
for Kyiv Post and Afi
sha is 25,000 each,
since they are distri
buted mainly in Kyiv;
Korrespondent is 50,000
for now, distributed to all of
Ukraine. We would like to
have even more readers for our
publications.
P.: Looking back to 1995
when KP Publication was star6
ted, what were the plans and
hopes for your business and
how much has become
reality?
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Потенціал: Пане Санден, звідки Ви в
США?
Джед Санден: Я народився в Брукліні,
НьюЙорк.
П.: Якою була причина Ваших пер6
ших відвідин України в 1993 році?
Д. С.: Я приїхав в Україну в складі
проекту з дослідження єврейських кладо
вищ, що здійснювався однією амери
канською неприбутковою організацією.
П.: Де Ви навчалися і чим займалися
перед приїздом в Україну і початком
тут бізнесу?
Д. С.: Перед приїздом в Україну я закін
чив McAllister College в штаті Мінесота, де
спеціалізувався в історії Радянського Союзу.
П.: Пане Санден, Ви одного разу
сказали, що “Якби я не був впевненим,
що в Україні може і повинна бути вільна
преса, я би всього цього не робив.”
Чи це було єдиною причиною початку
свого бізнесу в Україні в 19956му, чи
все ж таки були також і інші причини?
Д. С.: Іншою причиною було те, що я не
бачив у Києві жодної англомовної газети,
такої, яку мали Будапешт, Варшава та
Прага, і я подумав, що з цього було б добре
почати. Бізнес у сфері друкованих засобів
масової інформації (ЗМІ) в Україні був тоді
в зародковому стані, і тому я вирішив
спробувати.
П.: Ми знаємо, що розпочинати
довелося з малого, шість працівників
та вісім тисяч доларів – не такі вже й
великі вкладення. На Вашу думку, чи
можливо іноземній компанії сьогодні
розпочати бізнес в Україні з такими ж
невеликими капіталовкладеннями?
Д.С.: В Україні все змінюється дуже
швидко. Я все ж вірю, що можна було б
розпочинати з того самого і сьогодні, але
це було б набагато складніше.
П.: Яким є штат KP Publications на
сьогодні і скільки з цих людей українці?
Д.С.: Сьогодні в нашій компанії працює
більше 200 працівників, лише 11 з них не
є громадянами України, решта – кваліфі
ковані місцеві працівники.
П.: Як би Ви охарактеризували
загальний рівень професіоналізму
менеджерів українських компаній
сьогодні в порівнянні з 1995 роком?
Д.С.: Рівень надзвичайно підвищився.
В 1995 було дуже тяжко знайти доброго
менеджера, сьогодні їх багато, і вони
готові працювати. Тому, так, рівень
підвищився. Молоде покоління приходить
з доброю освітою та зміненим світогля
дом. Українці – дуже розумні люди і з
ними легко працювати.
П.: Біля мільйону активних користу6
вачів Інтернету в Україні сьогодні вже
знайомі з такими проектами Вашої
компанії, як Korrespondent.net, Big6
mir.net, Sputnik Media Development.
Трохи більше року тому KP Publi6
cations представила журнали “Кор6
респондент” та “Афиша”. Що має
більший потенціал сьогодні в Україні
– інтернет, чи паперові ЗМІ?
Д.С.: Я думаю, що обидва ринки мають
великий потенціал для росту та розвитку.
Але насправді вони спрямовані на різну
аудиторію. Не кожна людина в Україні має

доступ до Інтернету, інші ж надають
перевагу читанню новин online.
П.: Яким на сьогоднішній день є
тираж “Kyiv Post”, “Корреспондент”
та “Афиша” і чи є плани їх збільшити?
Д.С.: Тираж “Kyiv Post” та “Афиша” на
сьогодні складає двадцять п’ять тисяч
кожний, оскільки вони розповсюджують
ся переважно в Києві. Тираж “Коррес
пондент” складає п’ятдесят тисяч; журнал
розповсюджується по всій Україні. Але
хотілося б бачити ще більше людей, що
читають наші видання.
Я не бачив у Києві жодної
англомовної газети, такої, яку
мали Будапешт, Варшава та
Прага, і я подумав, що з цього
було б добре почати. Бізнес у
сфері друкованих засобів масової
інформації (ЗМІ) в Україні був тоді
в зародковому стані, і тому я
вирішив спробувати
П.: Дивлячись назад в 1995 рік, коли
було засновано KP Publications, якими
були плани та надії щодо цього бізнесу,
і які з цих планів стали реальністю
сьогодні?
Д.С.: Я мав багато планів та багато надій,
не всі з них були втіленеми в життя поки що...
П.: Як би Ви охарактеризували
бізнес клімат у сфері друкованих та
інтернет видань в Україні сьогодні. Чи
все ще є ніші для інших компаній?
Д.С.: Однозначно все ще є ніші для
компаній які можна зайняти. ЗМІ в Україні
є ринком, що розвивається, і для інозем
них компаній це відкриває багато можли
востей. Позитивним фактором є ще й те,
що рекламний ринок зростає досить
швидко. Минулого року він зріс в Україні
на 2530%, цього року знову очікується
ріст в двозначних цифрах. Отож, маємо
комбінацію ринку, що розвивається та
розширюється, і це означає, що можли
востей на цьому ринку дуже багато.
П.: Виходячи з Вашого досвіду
роботи, які фактори перешкоджають
розвитку цього бізнесу (друкованих
ЗМІ, ред.) в Україні?

Д.С.: Українська система законо
давства часом створює перешкоди. Іноді
закони змінюються занадто часто, і це
може приносити проблеми та сповіль
нювати розвиток бізнесу.
П.: Яку пораду Ви б могли дати тим іно6
земним компаніям, які хочуть вийти на
ринок друкованих та Інтернет ЗМІ в
Україні?
Д.С.: Знову ж таки, потрібно зважати
на той факт, що цей ринок розвивається.
З прикладу російського ринку, не тому що
я вважаю що він вже розвинутий, але тому
що дуже схожий на український, все
відбувається дуже швидко. Саме тому
з’являється багато нових публікацій та
відбувається розширення компаній
протягом якогось року чи півтора. Інша
важлива річ, на яку треба зважати  той
хто приходить першим і виходить на
ринок раніше, отримує неоціниму пере
вагу в майбутньому. Так відбувається
скрізь у Східній Європі. Для прикладу,
компанії, які першими вийшли на поль
ський ринок, до тепер залишаються
домінуючими гравцями. Іншими сло
вами, перемога дісталася тим, хто діяв
швидко.
П.: Чи означає це, що вийти на цей
ринок сьогодні буде набагато склад6
ніше?
Д.С.: Знаєте, навіть зараз в Україні
вийти на ринок є набагато дорожче, ніж
було два роки тому. З іншого боку, ще
через два роки вийти на ринок друко
ваних та інтернет ЗМІ буде набагато
дорожче, ніж зараз. Тому час грає роль.
П.: Вам майже 33 зараз, вік в якому,
кажуть, чоловік досягає свого най6
вищого потенціалу. Озираючись на
досвід та успіх, який Ви вже маєте на
українському ринку, як Ви вбачаєте
майбутнє KP Publications?
Д.С.: Я думаю, що наша компанія ще не
досягла свого найвищого потенціалу. Ми
лише розпочали. Ми плануємо рости,
розширюватися та представляти нові
публікації для наших читачів.
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